ΕΛΚΕ
ΕΛΠΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΝΙΑΙΑ ΕΝΩΤΙΚΗ Σ.Κ.

11.02.2020

Συναδέλφισσα, συνάδελφε
Σήμερα 11 Φλεβάρη πραγματοποιήθηκε έκτακτο ΔΣ ΠΣΕΕΠ με θέμα συζήτησης την έγκριση του
Διοικητικού και Οικονομικού απολογισμού της χρονιάς που μας πέρασε. Μιας χρονιάς με πολλά και
δύσκολα ζητήματα καθώς συμπεριλάμβανε το φλέγον θέμα της Ιδιωτικοποίησης, αλλά και μια σειρά
ζητημάτων, τόσο δομικά ( π.χ. ασφάλιση) όσο και καθημερινά αλλά και περισσότερο σοβαρά (π.χ.
ασφάλεια στους χώρους δουλειάς).
Καταψηφίσαμε τον Διοικητικό απολογισμό για όλους αυτούς τους λόγους που έχουμε ήδη αναφερθεί
σε συνεδριάσεις των οργάνων του Σωματείου μας και όπως ήδη έχουμε δημοσιεύσει στις
ανακοινώσεις μας, επίσης θα τοποθετηθούμε αναλυτικά σε επόμενη ανακοίνωσή μας .
Σε ό,τι έχει να κάνει με τον οικονομικό απολογισμό δεν πήραμε θέση ψηφίζοντας λευκό καθώς
επιφυλαχτήκαμε να τοποθετηθούμε τόσο στις περιφερειακές συνελεύσεις που θα ακολουθήσουν
όσο και με Δημόσια ανακοίνωσή μας, καθώς εκκρεμεί ο έλεγχος στα οικονομικά του ΠΣΕΕΠ που
έχουμε εγγράφως ζητήσει και δεν είχαμε μέχρι σήμερα το σύνολο των οικονομικών στοιχείων του
ΠΣΕΕΠ και ΤΑΑΤ.
Ένα ακόμα θέμα εκτός ημερησίας διάταξης που μας απασχόλησε ήταν και το ζήτημα της U-3300
στις ΒΕΑ. Στη μονάδα που θρηνήσαμε 4 συναδέλφους και που κάποιοι επιμένουν να εθελοτυφλούν
στην απαράδεκτη λειτουργία της, θέτοντας σε καθημερινό κίνδυνο τις ζωές των συναδέλφων που
εργάζονται εκεί.
Αποτέλεσε κοινή παραδοχή πως η υπομονή έχει πλέον εξαντληθεί αλλά και τα όρια έχουν από
πολλού ξεπερασθεί.
Ως εκ τούτου υπερψηφίσθηκε ομόφωνα 4ωρη προειδοποιητική στάση εργασίας του Σωματείου μας,
όπως προτείναμε, καθώς και προσφυγή στο ΚΕΠΕΚ, εάν ως την ερχόμενη Δευτέρα δεν έχει δοθεί
μια αρμόζουσα λύση στη σημερινή τραγική κατάσταση.
Το γεγονός πως η πρότασή μας αυτή οδήγησε σε ομοφωνία στην απόφαση, αποτελεί ένα τρανό
παράδειγμα ορθής λειτουργίας ενός συνδικάτου που προκρίνει την ανθρώπινη ζωή και αξιοπρέπεια
έναντι των αριθμών και των οικονομικών αποτελεσμάτων.

Καλούμε λοιπόν σε συσπείρωση όλους τους συναδέλφους καθώς ο χρόνος που
ακολουθεί θα απαιτήσει τη μέγιστη δυνατή ενότητα και αποφασιστικότητα. Όλοι αυτοί
που σχεδιάζουν πράγματα για εμάς χωρίς εμάς, είναι φανερό πως βρίσκονται πάλι
σε οίστρο.
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